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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Kristian Berggren (v).

ÄRENDE 2
Besök av revisionen.
Micaela Hedin besöker kommunstyrelsen för att påminna om enkäten
som delades ut i juni till kommunstyrelsens ledamöter.

ÄRENDE 3
Fördjupad studie va-exploatering Sörfjärden.
Teknik och produktion har tidigare gjort en förstudie och
enkätundersökning i Sörfjärden på uppdrag av kommunstyrelsen för att
belysa möjligheten att anlägga kommunalt vatten och avlopp och
undersöka hur stort intresset bland fastighetsägarna var.
Beslutsunderlag
Va-renhållningschef Kaj Engström föreslår att medel beviljas med
200 tkr för en fördjupad studie. Första avrapportering februari 2006 (Kaj
Engströms tjänsteutlåtande 2005-09-07).

ÄRENDE 4

330/2005

Bredbandsutbyggnad.
Kl. 13:00
Teknisk samordnare Göran Norling har tidigare informerat om de
sträckor där det har planerats och genomförts läggning av
bredbandskablar under 2004. Några ändringar gjordes under året.
Årskogen i Gnarp, Fiskvik i Bergsjö och Hånick i Harmånger anslöts
under 2005 i stället för de planerade orterna Mellanfjärden i Jättendal,
Älgered i Bergsjö och Vattlång i Ilsbo.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar att bygga ut telestationerna så att
Älgered, Vattlång och Mellanfjärden kan anslutas till
bredbandsnätet. Uppdra till teknisk samordnare Göran Norling att
utreda möjligheterna att ansluta Edeström och kustorterna
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Lönnånger, Hårte, Sörfjärden och Norrfjärden. Redovisa förslaget
på kommunstyrelsens nästa sammanträde. Uppdra till kommunchef
Thord Wannberg att utreda alternativa arbetsformer för
bredbandsverksamheten och redovisa förslaget på
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2005 (kommunstyrelsens
protokoll § 95/2005).
2. Kommunstyrelsen beslutar att påbörja upphandlingen av
ortssammanbindande nät mellan Norrfjärden-Sörfjärden-HårteMellanfjärden. Söka samverkan med andra nätägare. Avstämning
utförs på samtliga bredbandsprojekt. Ärendet om utbyggnad tas upp
för beslut i kommunstyrelsen i augusti 2005. Avvakta med
upphandling av sträckan Harmånger-Lönnånger till
kommunstyrelsens möte i augusti 2005. Ytterligare utreda
möjligheten för Edeström att ansluta till bredbandsnätet
(kommunstyrelsens protokoll § 144/2005).
3. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet behandlas på
kommunstyrelsens möte i september. Bjuda in Anders Larsson för
att informera kommunstyrelsen i ärendet. Uppdra till arbetsgruppen
för bredbandsutbyggnad att föreslå en arbetsstruktur för gruppen
(kommunstyrelsens protokoll § 156/2005).
Förslag till beslut
Anta kommunchef Thord Wannbergs förslag till arbetsstruktur för
arbetsgruppen.
Teknisk samordnare Göran Norling redovisar förslag till beslut om
anslutningsorter på sammanträdet.
Ärendet inleds med besök av Anders Larsson som besöker
kommunstyrelsens sammanträde kl. 13:00 för information om
bredbandets möjligheter i framtiden.

ÄRENDE 5

401/2005

Köp av fastigheterna Bergsjö Kyrkby 5:7, Bergsjö Berge 4:5 och
Gnarps Böle 1:31.
Vägverket har erbjudit kommunen att köpa mark som vägverket inte
behöver för sinverksamhet.
Kommunens planeringsutskott har granskat aktuella markområden och
anser att de markområden som ligger inom detaljplanerat område bör
ägas av kommunen.
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Inom detaljplanerat område ligger fastigheterna Bergsjö Kyrkby 5:7,
Bergsjö Berge 4:5 samt Gnarps Böle 1:31. Kommunens kostnad för ett
köp inklusive lagfartskostnad blir 975 kronor.
Beslutsunderlag
Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att av Vägverket köpa fastigheterna Bergsjö Kyrkby 5:7,
Bergsjö Berge 4:5 samt Gnarps Böle 1:31. Uppdra till teknik och
produktion att upprätta köpehandlingar. Anvisa 975 kronor för
köpeskillingen (Göran Norlings tjänsteutlåtande 2005-09-08).
Förslag till beslut
Föreslå att fullmäktige beslutar
1. Av Vägverket köpa fastigheterna Bergsjö Kyrkby 5:7, Bergsjö Berge
4:5 samt Gnarps Böle 1:31.
2. Uppdra till teknik och produktion att till fullmäktiges sammanträde
upprätta köpehandlingar.
3. Fastställa köpesumman till 975 kronor.
4. Uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna
köpehandlingarna.

ÄRENDE 6

395/2005

Försäljning av fastigheten Vikarskogen 1:38 i Stocka.
Kommunfullmäktige har i § 38/2005 beslutat att marknadsföra
kommunens tomter till försäljning för ett kampanjpris på 999 kronor per
tomt till och med 1 oktober 2005.
Fastigheten Vikarskogen 1:38 i Stocka är klar för försäljning.
Förslag till beslut
Föreslå att fullmäktige beslutar
1. Sälja fastigheten Vikarskogen 1:38 i Stocka till Siv Ludvigsson och
Roland Öst, Umeå.
2. Fastställa köpesumman till 999 kronor.
3. Godkänna upprättat köpeavtal och depositionsavtal.
4. Uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna
köpehandlingarna.
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ÄRENDE 7
Delårsbokslut 2
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 31 augusti 2005
för kommunstyrelsens verksamheter.
Sammanställning presenteras på sammanträdet.

ÄRENDE 8
Omfördelning av medel för vårdföverenskommelsen 2005.
Förvaltningscheferna för utbildning och kultur samt omsorg och
arbetsmarknad har sammanställt fördelningen av budget för andelen av
generella statsbidraget 2005 för vårdöverenskommelsen (nationella
handlingsplanen).
Förslag till beslut
Ledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutare godkänna
fördelning av budget för vårdöverenskommelsens andel av generella
statsbidraget 2005, totalt 1 295 tkr.
Omsorg och arbetsmarknad tilldelas 735 000 kronor.
Utbildning och kultur tilldelas 560 000 kronor.

ÄRENDE 9

336/2005

Årsredovisning 2004 för Nordanstigs Näringslivsfond, Per Olof
Schönströms fond och Per o Anna Sundins fond.
Revisionen har lämnat granskningsyttrande över 2004 års verksamhet i
Nordanstigs kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna
Sundins Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt
Per Olof Schönströms minnesfond. Inga anmärkningar har lämnats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bevilja kommunstyrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004 som ansvariga för Stiftelsen
Per och Anna Sundins Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs
Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms minnesfond.
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259/2005

Revisionsrapport om verkställighet av beslut.
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har i samarbete med
revisionen granskat verkställighet av beslut i Nordanstigs kommun.
Revisionen vill ha kommunstyrelsens kommentarer till rapporten senast
31 augusti 2005. Anstånd har begärts och beviljats.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord Wannberg
och Stig Eng (c) att utarbeta förslag till kommentarer över rapporten
(kommunstyrelsens protokoll § 128/2005).
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg har utarbetat förslag till kommentarer till
revisionsrapporten om verkställighet av beslut med uppdrag till övriga
nämnder att inarbeta dessa rutiner i verksamheten (Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2005-08-15).

ÄRENDE 11

406/2005

Grans hamn Förstudie - restaurering av hamnen.
Information om Grans hamn. En förstudie av restaurering av hamnen.

ÄRENDE 12

219/2005

Motion om rondell i Bergsjö.
Erik Karlsson (c) har lämnat en motion som handlar om trafikutformning
och trafiksäkerhet i Bergsjö tätort. Erik Karlsson föreslår att kommunen
kontaktar Vägverket med förslaget att en trafikrondell byggs i
trevägskorsningen vid Bergsjö kyrka där Storgatan ansluter till Södra
vägen.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 30/2005).
Kommunstyrelsen beslutar kontakta vägverket för en diskussion om
trafiksäkerheten utifrån motionens intentioner (kommunstyrelsens
protokoll § 114/2005).
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ÄRENDE 13
Revidering av färdtjänstregler.
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har sammanställt ett
förslag till reviderade färdtjänstregler.
Beslutsunderlag
Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar fastställa reviderade tillämpningsföreskrifter att gälla från 1
januari 2006. Bedömningen av färdtjänstärenden förs över till X-Trafik
från 1 januari 2006.

ÄRENDE 14
Förslag till nya taxor för färdtjänst.
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har sammanställt ett
förslag till nya taxor för färdtjänst.
Beslutsunderlag
Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar fastställa följande taxor/egenavgifter att tillämpas från 1 januari
2006:
1 zon
2 zon
3 zon
4 zon
5 zon
6 zon

dag

natt

35
50
70
90
110
130

45
60
80
100
120
140

ÄRENDE 15
Förslag till tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst.
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har sammanställt ett
förslag till tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst.
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Beslutsunderlag
Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar fastställa tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst att gälla från
1 januari 2006.

ÄRENDE 16
Återinsättande av busstur Hassela-Bergsjö.
Hassela kyrkliga syförening har genom namninsamling påtalat behovet
att återinsätta turen 10:05 från Bergsjö till Hassela och åter 10:45 från
Hassela till Bergsjö.
Beslutsunderlag
Trafikgruppen föreslår att från och med trafikåret 2006/2007 återinsätta
denna tur med två avgångar/vecka till en kostnad av 45 000 kronor.

ÄRENDE 17
Återinsättande av busstur Harmånger-Stocka/StrömsbrukHudiksvall.
PRO i Stocka-Ström-Harmånger hade i skrivelse till kommunen
föreslagit att indragen tur från Harmånger till Hudiksvall återinsätts.
Beslutsunderlag
Trafikgruppen föreslår att från och med trafikåret 2006/2007 återinsätta
indragen tur 09:50 från Hudiksvall och åter 10:45 från Harmånger över
Stocka/Strömsbruk till Hudiksvall med två avgångar/vecka till en
kostnad av 48 000 kronor.

ÄRENDE 18

385/2005

Övergripande plan för tobaksarbete.
Kommunfullmäktige har i § 24/2005 antagit strategiskt program för ett
tobaksfritt Hälsingland med nedanstående vision, mål och delmål.
Folkhälsosamordnare Lena Linné har utarbetat en övergripande plan
för tobaksarbetet.
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Beslutsunderlag
Lena Linné föreslår att kommunstyrelsen antar den övergripande
planen för tobaksarbete och uppdrag till folkhälsogruppen att initiera
det operativa arbetet enligt planen.

ÄRENDE 19

371/2005

Projekt Kulturarv Hälsingegårdar.
Genom det samlade hälsingegårdsarbetet har en plattform byggts upp
för turistisk utveckling av Hälsinglands kulturarv. Under lång tid pågick
arbetet samlat inom ramen för projekt Hälsingegårdar. Det arbetet har
övergått i nätverket Kulturarv Hälsingegårdar.
Medverkan för Hälsinglands kommuner innebär 150 000 kronor per år
under två projektår. Fördelningen för Nordanstigs kommun är
15 000 kronor per år under två år.
Beslutsunderlag
Styrgruppen för Kulturarv Hälsingegårdar föreslår att under
förutsättning av övriga parter godtar respektive del av den totala
finansieringen beslutar Nordanstigs kommun att bidra med
15 000 kronor per år under projektperioden. Kommunen förordar att
den idag befintliga styrgruppen för projektet Kulturarv Hälsingegårdar –
världsarv, samordning också utses till styrgrupp för detta projekt.

ÄRENDE 20

333/2005

Inköp Hälsingland - Intern kontroll.
Inköp Hälsingland har arbetat fram ett förslag till organisation, rutiner
och kostnader för internkontroll av inköp i kommunerna i Hälsingland.
Förslaget har presenterats för Hälsingerådet som föreslår att Inköp
Hälsingland utarbetar ett nytt förslag som utgår ifrån att internkontrollen
ska genomföras i projektform i en kommun under två år och finansieras
genom ökade medlemsavgifter.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare utredning
(kommunstyrelsens protokoll § 157).
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ÄRENDE 21
Handlingsplan för ungdomars väg till arbetslivet.
I Nordanstig är enligt senaste statistiken 16,4 % av ungdomarna i
åldrarna 18-24 år arbetslösa. Detta är otillfredsställande för personerna
och för samhället. Därför har Arbetsmarknadsrådet i
Hudiksvall/Nordanstig gemensamt åtagit sig att utifrån respektive parts
förutsättningar i samverkan jobba för att underlätta ungdomars väg i
arbetslivet.
Beslutsunderlag
Berndt Nordberg föreslår att kommunstyrelsen fastställer målet att nå
nivån 10 % arbetslösa 18-24-åringar vid årsskiftet 2005-2006 och att
denna nivå också gäller den 30 juni och 31 december 2006. Anslå
50 tkr för 2005 och 200 tkr för 2006. Uppdra till kommunchefen att utse
ansvarig för detta arbete. Uppdra till kommunchefen att avrapportera
resultaten vid kommunstyrelsens sammanträden i januari och augusti
2006 och januari 2007.

ÄRENDE 22
Uppföljning av det lokala tillväxtprogrammet.
Redovisning av det lokala tillväxtprogrammet.

ÄRENDE 23

253/2005

Ansökan om köp av fastighet. Gnarps Schackklubb.
Gnarps Schackklubb anmäler sitt intresse att hyra eller förvärva före
detta biblioteket vid centralskolan i Gnarp.
Föreningen vill använda byggnaden som klubblokal.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för utredning om
alternativ upplåtelseform. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens
möte i juni 2005 (kommunstyrelsens protokoll § 117/2005).
2. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till utbildning och kultur
för yttrande (kommunstyrelsen protokoll § 138/2005).
Ärendet behandlas på nämnden 14 september.
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366/2005

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Under våren 2005 har en arbetsgrupp bestående av fullmäktiges
presidium, kommunchef och kommunsekreterare arbetat fram förslag
till reviderad arbetsordning för fullmäktige.
Förslag till beslut
Föreslå att fullmäktige antar förslag till reviderad arbetsordning för
fullmäktige.

ÄRENDE 25

368/2005

Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen.
Under våren 2005 har en arbetsgrupp bestående av fullmäktiges
presidium, nämndernas ordföranden och förvaltningschefer samt
kommunsekreteraren arbetat fram förslag till reviderade reglementen
för kommunstyrelsen och nämnderna utifrån den nya
tjänstemannaorganisationen.
Förslag till beslut
Föreslå att fullmäktige antar förslag till revidering av reglemente för
kommunstyrelsen.

ÄRENDE 26

369/2005

Förslag till revidering av reglemente för utbildnings- och
kulturnämnden.
Under våren 2005 har en arbetsgrupp bestående av fullmäktiges
presidium, nämndernas ordföranden och förvaltningschefer samt
kommunsekreteraren arbetat fram förslag till reviderade reglementen
för kommunstyrelsen och nämnderna utifrån den nya
tjänstemannaorganisationen.
Nämnden behandlar ärendet 14 september.
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379/2005

Förslag till revidering av reglemente för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
Under våren 2005 har en arbetsgrupp bestående av fullmäktiges
presidium, nämndernas ordföranden och förvaltningschefer samt
kommunsekreteraren arbetat fram förslag till reviderade reglementen
för kommunstyrelsen och nämnderna utifrån den nya
tjänstemannaorganisationen.
Nämnden behandlar ärendet 14 september.

ÄRENDE 28

397/2005

Nya arkivlokaler.
Kommunstyrelsen beslutade i § 60/2004 att uppdrag till
ledningskontoret att utreda om Folktandvårdens gamla lokaler kan
användas som arkivlokaler.
Stadsarkitekt Sam Sandström kommer att anlitas med uppdrag att
genomföra en kostnadsberäkning för ombyggnad av folktandvårdens
gamla lokaler till ett kommunarkiv.
Arbetet kommer att utföras utöver stadsarkitektens ordinarie tjänst till
en kostnad av 15 000 kronor. Kostnaden ryms inom ordinarie budget.
Förslag till beslut
Uppdra till ledningskontoret att presentera ett förslag till ombyggnad
med en kostnadsberäkning för ombyggnad av folktandvårdens gamla
lokaler till ett kommunarkiv.

ÄRENDE 29
Information om detaljplan för Tjärnviks industriområde.
Byggnadsnämnden begär att få riktlinjer av kommunstyrelsen om vem
som kall vara spåinnehavare eftersom det innebär ett ansvarastagande
även ekonomiskt för kommunen.
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ÄRENDE 30
Ändring i delegationsordningen.
På uppdrag av personalutskottet presenterar personalchefen ett förslag
till ändring i delegationsordningen, området PERSONAL.
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Delegationsordningen avseende område PERSONAL tillföres
1. Anställningar:
Före beslut om tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning
över 3 månader avseende
- befattning som förvaltningschef , skall delegaten har samråd med
kommunstyrelsens personalutskott
- befattning som avdelningschef eller motsvarande, skall delegaten
ha samråd med resp. nämnds ordförande.
2. Överenskommelse om lön m.m.
Före överenskommelse om lön och anställningsvillkor med
förvaltningschef, skall delegaten ha samråd med kommunstyrelsens
personalutskott.

ÄRENDE 31
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng:
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 73-89/2005.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 14-15/2005.
Personalutskottets §§ 33-45/2005.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegerade ärenden.

ÄRENDE 32
Delgivningar.
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
2005:75 Aktuellt om skola och barnomsorg.
2005:76 Ändrade bestämmelser för anställningsstöd, lönebidrag och
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OSA – från och med 1 juli 2005.
2005:77 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 69 om könsdiskriminering vid
tillsättning av en manlig kyrkoherde istället för en kvinna.
2005:80 Budgetförutsättningar för åren 2006-2008.
Utbildnings- och kulturnämnden: Uppmaning från kommunstyrelsen om
anpassning av grundskolans verksamhet.
Skrivelse från Ulrika Messing till Sundsvalls kommun om tåget som
utvecklingsmotor.
Kommunförbundet Gävleborg: LSS-utjämningen.
Gävleborgs kommuner och landsting: Protokoll från 2005-06-10.
Landsbygdsutveckling Östra Nordanstig.
Begäran om omedelbar återbetalning av pengar till länsstyrelsen i
Gävleborg – skrivelse till regeringen.

ÄRENDE 33
Kurser och Konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Politiskt Europaforum om Nationell strategi för hållbar regional
utveckling inklusive EU:s framtida sammanhållningspolitik. Borlänge
21 oktober. Kostnadsfriff.
2. Strandskyddsfrågan. Bollnäs 29 september. 450 kronor.
3. Hästar i Gävleborg – framtidens livsstil. Gävle 4 oktober.
Kostnadsfritt.
4. Konferens om vattendirektivet. Härnösand 22 september.
1 200 kronor.
5. Den allmänna samlingslokalen – Närande eller tärande. 17 oktober
Uppsala. Avgiftsfritt.
6. Samråd om Hur ska ansvaret för regionala utvecklingsfrågor
fördelas i framtiden. Statens offentliga utredningnar. 11 eller 14
oktober på Arlanda. 750 kronor.
7. VA-ledningsteknik. Bollnäs 4 oktober. 1 850 kronor.
8. Hur kan kommunerna bidra till ökad sysselsättning på den lokala
arbetsmarknaden? Stockholm 25 oktober. 2 550 kronor.
9. Att ta kommandot – seminarium för dig som styr och leder.
Stockholm 10 oktober. 2 500 kronor.
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Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även eventuella extra ärenden att tas upp.
Extra ärenden kommer att behandlas så att de får anmälas och sedan
beslutar kommunstyrelsen om ärendet ska betraktas som information,
om ärendet ska utredas vidare eller om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Historik
Aktuella punkter från tidigare sammanträde:
Håkan Larsson (m) frågar om Baracken på ön Gran.
Åtgärd: Kommunchef Thord Wannberg informerar i ärendet på
kommunstyrelsens sammanträde i september.
Behandlas som separat ärende vid dagens sammanträde.
Informationer
Följande informationer kommer att ges:
Information från träff med Vägverket om dialogprojekt Nordanstigs
kommun.
Information om arbetsmiljön på IFO-avdelningen.
Information om resa till Bryssel.
Information om skrivelse om kommunala vägbidraget.
Information om organisationsutredning på tekniska kontoret.

